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Verdunning: van 1:5 tot 1:10 al naarge-
lang het te verwijderen vuil.

Toepassing: 
1. verdeel met boenmachine (enkele schijf) 

of dweil en laat het enkele minuten 
inwerken.

2. reinig met een boenmachine met behulp 
van de geschiktste schijf (bijv. bruin voor 
plavuizen) of luiwagen.

3. verwijder de resten  met behulp van een 
waterstofzuiger of dweil.

4. spoel met overvloedig water na.

Het ontwikkelt geen, voor de 
gebruiker en het milieu schadelijke 
dampen: het vervangt zoutzuur. 
Het tast het aspect en de kleur van de 
materialen niet aan.
Het veroorzaakt geen beschadiging 
van voegen van aluminium, staal… 
Het is multitoepasbaar: plavuizen, 
porcelanato, keramiek, zuurbestendi-
ge steensoorten.
Het is multifunctioneel: al naargelang 
de verdunning reinigt en ontkalkt het. 

Het verwijdert de cementaanslag na het 
leggen en het bouwvuil.
Het verwijdert zoutuitbloeiingen van 
plavuizen.
Het verwijdert de kalkaanslag van vloe-
ren, tegels (douchehokken), sanitair.
Het zorgt voor een grondige reiniging 
van buitenvloeren.
Het verwijdert de kalkaanslag en reinigt 
tegelijkertijd want het is rijk aan opperv-
lakte-actieve stoffen.
Het werkt goed tegen roestvlekken.

GRONDREINIGER VOOR VLOEREN

Deterdek

Verpakkingen
1-liter jerrycans: in dozen van 12 stuks. 
5-liter jerrycans: in dozen van 4 stuks. 

Met een liter product krijg ik:
Plavuizen 1:5  20 m2

Porcelanato 1:5  40 m2

Natuursteen 1:5-1:10    20/35 m2

VERDUNNING EN RENDEMENT

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Aspect: vloeistof 
Geur: scherp met bloemegeur 
Dichtheid: 1,129 kg/liter 
pH (10% oploss.):1,5 

Deze informatie is het resultaat van onze meest recente 
technische kennis en gegrond op voortdurende onder-
zoeken en laboratoriumtests. Desondanks zijn er factoren 
die wij niet kunnen nagaan. Om die reden is het vereist, 
naast de verstrekte aanbevelingen, altijd eerst zelf onder-
zoeken, tests en controles uit te voeren. Fila is geenszins 
aansprakelijk voor een onjuist gebruik van zijn producten.

Etikettering 
Symbool 
Sint-andrieskruis.
Risicovermeldingen 
Irriterend. Irriterend voor de ogen en de huid. 
Veiligheidsaanbevelingen 
Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de 
ogen vermijden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk 
met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch 
advies inwinnen. Draag geschikte handschoenen. In 
geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en 
verpakking of etiket tonen.

WAARSCHUWINGEN 
• Gebruik geen Deterdek op gepolijst of voorbehan-
deld marmer en in het algemeen op zuurgevoelige 
materialen (bijv. zwarte leisteen). 
• Controleer eerst, voordat u keramiektegels reinigt, 
met behulp van een test of ze wel tegen het product 
bestendig zijn. 

Opslagtemperatuur 5° tot 30° C. 
Het product moet op materiaal met een temperatuur 
tussen 5° en 30 °C worden toegepast.

SAMENSTELLING 
Het bevat: oppervlakte-actieve stoffen minder dan 5%. 
Andere bestanddelen: geurmaker. 

IRRITANT

15 minuti

4 ore

24 ore

24 ore

1 ora

1 ora

1 ora

1 ora

1 ora 30 minuti

30-45 minuti

30 minuti 20 minuti

1 ora

15 minuti

GEGLAZUURDE 
KERAMIEK

ZUURBESTENDIGE 
STEENSOORTEN

PORCELANATO

KLINKERS

PLAVUIZEN

“De rendementswaarden zijn richtwaarden en hebben 
betrekking op één laag” 

VOORDELENWAARTOE DIENT HET GEBRUIKSAANWIJZING

Attentie: 
Herhaal, indien er nog vuile plekken zijn, 
de reiniging met een sterker geconcentreer-
de oplossing. 


